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ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

Від <£ Ц. сі&сСО  №

Про організацію харчування 
учнів та вихованців закладів 
освіти м. Харкова у 2021 році

Згідно із законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню 
освіту», «Про дошкільну освіту», «Про професійну (професійно-технічну) 
освіту», «Про охорону дитинства», на виконання постанов Кабінету Міністрів 
України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у закладах 
освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», від 19.06.2002 № 856 
«Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх 
навчальних закладах», від 26.08.2002 № 1243 «Про невідкладні питання 
діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», Комплексної 
програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки, затвердженої 
рішенням 16 сесії 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 «Про затвердження 
Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки» 
(зі змінами), рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання 
від 02.12.2020 № 2293/20 «Про бюджет Харківської міської територіальної 
громади на 2021 рік», з метою організації якісного та повноцінного харчування 
учнів та вихованців закладів освіти, надання допомоги соціально незахшценим 
категоріям дітей у закладах освіти міста, на підставі ст. 32 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст.ст. 42, 50, 59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 
Харківської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити з 01.01.2021 грошові норми харчування учнів 
та вихованців закладів освіти міста, які перебувають у комунальній власності 
територіальної громади міста Харкова:
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1.1. У закладах дошкільної освіти:
1.1.1. Для вихованців віком від 1 до 3 років -  30,00 гри (із розрахунку:

12.00 грн -  бюджетні кошти та 18,00 грн -  батьківська плата).
1.1.2. Для вихованців віком від 3 до 6 (7) років -  35,00 грн 

(із розрахунку: 14,00 грн -  бюджетні кошти та 21,00 грн -  батьківська плата).
1.1.3. У групах із цілодобовим режимом перебування для вихованців 

віком від 1 до 3 років -  31,00 грн (із розрахунку: 12,40 грн -  бюджетні кошти 
та 18,60 грн -  батьківська плата), від 3 до 6 (7) років -  36,00 грн (із розрахунку: 
14,40 грн — бюджетні кошти та 21,60 грн -  батьківська плата).

1.1.4. У санаторних та спеціальних групах для вихованців віком 
від 1 до 3 років -  31,00 грн, від 3 до 6 (7) років -  36,00 грн (відповідно 
до законодавства України).

1.2. У закладах загальної середньої освіти:
1.2.1. Для учнів 1-4 класів -  не більше 14,00 грн.
1.2.2. Для учнів 1 класів безкоштовне харчування молоком -  не більше

8.00 грн.
1.2.3. Для учнів 1-11 класів пільгового контингенту, у тому числі дітей 

учасників антигерористичної операції (операції об’єднаних сил), — не більше
18.00 грн.

1.3. Для дітей у закладах відпочинку з денним перебуванням на базі 
закладів освіти -  не більше 30,00 грн.

1.4. Для учнів пільгових категорій у закладах професійно-технічної 
освіти усіх типів -  58,00 грн.

1.5. Для вихованців комунального закладу «Харківський дитячий 
будинок «Родина» Харківської міської ради» -  70,00 грн.

1.6. Для учнів та вихованців комунального закладу «Харківська 
загальноосвітня школа-інтернат І-П ступенів № 14 Харківської міської ради» -
70.00 грн.

2. Звільнити від плати за харчування дітей учасників антитерористичної 
операції (операції об’єднаних сил) у закладах дошкільної та загальної 
середньої освіти, які перебувають у комунальній власності територіальної 
громади міста Харкова.

3. Департаменту освіти Харківської міської ради (Деменко О.І.) 
забезпечити контроль за організацією повноцінного та якісного харчування 
вихованців та учнів згідно із затвердженими нормами харчування.

4. Головам адміністрацій районів Харківської міської ради, начальникам 
управлінь освіти адміністрацій районів Харківської міської ради, керівникам 
закладів освіти:

4.1. Забезпечити організацію повноцінного та якісного харчування 
вихованців та учнів закладів освіти міста згідно із затвердженими грошовими 
нормами.

4.2. Здійснювати контроль цільового використання коштів, виділених 
з бюджету міста Харкова на організацію харчування учнів та вихованців



з
у закладах освіти комунальної форми власності, згідно із затвердженими 
грошовими нормами.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 
міського голови Новака О.М.

Воробйова 725 25 07




